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 Vineri, 28 ianuarie 2011  Opri&#355;i nebunia legislativ&#259;!
    E posibil s&#259; se schimbe o lege din cauz&#259; c&#259; a s&#259;rit un om de la balconul Parlamentului? Este.
&#350;i lec&#355;ia, bineîn&#355;eles, e clar&#259;: oricine e c&#259;lcat în picioare de stat s&#259; î&#351;i
ri&#351;te via&#355;a aruncându-se în fa&#355;a ma&#351;inii Conduc&#259;torului, s&#259; î&#351;i dea foc în
fa&#355;a palatului Guvernului, nimic sub acest nivel nu influen&#355;eaz&#259; procesul legislativ zilele astea. Greva
foamei acas&#259; nu mai face impresie. Sinuciderea e singura arm&#259; a omului simplu de a influen&#355;a legea.
Omul ceva mai conectat merge în instan&#355;&#259;. Cu succes: c&#259;, la câte instan&#355;e sunt, una e musai
s&#259; se pronun&#355;e contra legii guvernului (&#351;i alta pro), astfel încât întreg &#355;esutul legislativ se
de&#351;ir&#259; pe m&#259;sur&#259; ce se &#355;ese, ca opera Danaidelor. Facem &#355;ara praf. Din
suficien&#355;&#259;, din egoism, motivele nu lipsesc. &#350;i toate p&#259;r&#355;ile au vina lor. Cum e cu
putin&#355;&#259; ca guvernul s&#259; î&#351;i aminteasc&#259; de copiii auti&#351;ti doar dup&#259; saltul lui
Sobaru (iar atunci în&#355;eleg c&#259; mai mult formal, preg&#259;tind s&#259; dea o lege din care va lipsi exact
esen&#355;ialul, sprijinul material)? Cum e cu putin&#355;&#259; ca în chestiunea pensiilor s&#259; se pronun&#355;e
Înalta Curte în paralel cu Curtea Constitu&#355;ional&#259; (&#351;i pe dos)? Cum se poate ca ni&#351;te
ziari&#351;ti, unii de talent, s&#259; duc&#259; zile întregi o campanie iresponsabil&#259; stârnind cadrele militare la
rebeliune, când unul dintre pu&#355;inele motive de laud&#259; din trista noastr&#259; istorie modern&#259; este
acela c&#259; am reu&#351;it s&#259; avem o armat&#259; care nu a dat niciodat&#259; o lovitur&#259; de stat, ca în
America Latin&#259;? Cum se poate ca Guvernul Boc s&#259; fi t&#259;iat de la copiii auti&#351;ti, dar s&#259;
finan&#355;eze în schimb polivalentele lui Udrea &#351;i profitul companiilor de construc&#355;ii peste media
european&#259;, în anii în care sectorul construc&#355;iilor s-a contractat continuu? Pensiile militare trebuiau
t&#259;iate pentru c&#259; sunt scumpe &#351;i nu ni le putem permite. La nivelul unui an, statul cheltuie circa 640
milioane de euro pentru ele, mai mult decât bugetul Ministerului de Externe, de exemplu. Sigur c&#259; t&#259;ierea
sau ra&#355;ionalizarea lor e datorat&#259; falimentului nostru. Altfel, evident, le puteau p&#259;stra, c&#259; li s-au
promis. Dar asta e politica public&#259;, eficien&#355;a calc&#259; uneori în picioare dreptatea, &#351;i asta e una din
aceste nefericite situa&#355;ii. Nu îi pot condamna îns&#259; pe reclaman&#355;ii în justi&#355;ie, oamenii au dreptul
s&#259; se apere, &#351;i au g&#259;sit vicii de procedur&#259;, în care Guvernul Boc e maestru. Nebunia
porne&#351;te de la faptul c&#259; asupra fondului acestei legi se pronun&#355;&#259; dou&#259; instan&#355;e
complet paralele, Curtea Constitu&#355;ional&#259;, dar &#351;i o curte ordinar&#259;, urmat&#259; de tot
lan&#355;ul, Curtea de Apel din Cluj, Înalta Curte etc. Guvernul sus&#355;ine c&#259; aceste cur&#355;i nu aveau
c&#259;derea s&#259; se pronun&#355;e, acest fapt revenind Cur&#355;ii Constitu&#355;ionale. Judec&#259;torii vor
argumenta c&#259; plângerea se referea la înc&#259;lc&#259;ri ale unor legi ordinare, în care sunt adesea
chema&#355;i s&#259; se pronun&#355;e, &#351;i un mecanism de a le limita jurisdic&#355;ia se pare c&#259; nu
exist&#259;. &#350;eful statului a vorbit &#351;i el, cu grija s&#259; nu creeze motive s&#259; fie suspendat.
Hot&#259;rârea de fond înc&#259; urmeaz&#259;, deci haosul nu s-a terminat, zecile de mii de militari cu pensii
ajustate vor auzi de la justi&#355;ie care le e soarta, dup&#259; ce Guvernul a raportat la FMI c&#259; a
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ra&#355;ionalizat pensiile. Acest haos al formul&#259;rii legislative, despre care am mai scris, face imprevizibil orice
buget. El este stimulat de conflictul politic: toat&#259; lumea politic&#259; trage de cur&#355;ile astea ca s&#259; le ia
partea, creând îns&#259; o situa&#355;ie care nu se va rezolva cu o schimbare de guvern. Opozi&#355;ia de azi va
vedea pe pielea ei ce înseamn&#259; s&#259; ai practic fiecare decizie mai important&#259; contestat&#259; în
justi&#355;ie &#351;i devenit&#259; final&#259; de-abia dup&#259; ce se încheie tot ciclul. De fapt, vede chiar azi, cînd
Curtea Constitu&#355;ional&#259; a decis c&#259; &#351;apte membri ai noului CSM nu au ce c&#259;uta acolo,
invalidînd o penibil&#259; decizie a Senatului prezidat de Mircea Geoan&#259;. Dat fiind c&#259; unii invalida&#355;i
sunt pre&#351;edin&#355;i de cur&#355;i de apel, ca Dan Lupa&#351;cu, nu doar c&#259; reu&#351;iser&#259;
s&#259; candideze din nou f&#259;r&#259; drept, dar stai s&#259; vedem ce mecanisme de contesta&#355;ie mai
descoper&#259;, din alea pe care ei le depun &#351;i tot ei le judec&#259;. Dac&#259; nu putem în nici un fel face ca
judec&#259;torii s&#259; decline avizul lor legislativ în favoarea Cur&#355;ii Constitu&#355;ionale, cum ar fi normal, nu
ne mai r&#259;mâne decât s&#259; o desfiin&#355;&#259;m. Judicial review e un lucru pozitiv - guvernele noastre dau
într-adev&#259;r legi atacabile &#351;i e foarte bine ca instan&#355;ele s&#259; le cenzureze, dar nu toate
instan&#355;ele. Pur &#351;i simplu, nu mai putem fi singurul stat de pe continent cu acest delir al formul&#259;rii
legislative, e catastrofal pentru climatul de investi&#355;ii, pe lâng&#259; toate celelalte. &#354;&#259;rile bune sunt
&#355;&#259;ri în care legea e clar&#259;, neinterpretabil&#259; &#351;i &#351;tii ce te a&#351;teapt&#259; de pe azi
pe mâine. Nebunia interven&#355;iei în legisla&#355;ie a oric&#259;rei cur&#355;i se adaug&#259; unei infla&#355;ii
de legisla&#355;ie incoerent&#259;. Potrivit colegului meu, avocatul Dan Mihai, care a postat aceste cifre pe
www.romaniacurata.ro, România a adoptat în ultimii dou&#259;zeci de ani peste 30.000 de acte legislative. Simpla lor
citire necesit&#259; cinci ani &#351;i jum&#259;tate. Despre aplicare, ce s&#259; mai vorbim. Dac&#259; o parte din
aceast&#259; infla&#355;ie e datorat&#259; integr&#259;rii europene (&#351;i asta explic&#259; de ce 2004 e anul cu
cea mai mare legisla&#355;ie), e inexplicabil de ce din 2007, dup&#259; ce am intrat, trecem circa 300 de legi pe an, 
plus peste o sut&#259; &#351;i ceva de ordonan&#355;e în medie (campion anul 2008, cu 240), ba&#351;ca vreo mie
cinci sute de hot&#259;râri de guvern anual. De&#351;i avem o lege care ne cere s&#259; calcul&#259;m impactul
anterior aprob&#259;rii lor (de exemplu, c&#259; r&#259;mân nu &#351;tiu câ&#355;i copii auti&#351;ti pe
dinafar&#259;), asta e doar una dintre multele legi neaplicate &#351;i, ca atare, legile trec f&#259;r&#259;
evalu&#259;ri de impact &#351;i buget (doar cu o &bdquo;motiva&#355;ie"), astfel c&#259; orice veleitar poate cere
orice lege (interzice&#355;i voi Algocalminul azi, c&#259; o s&#259; dovedim noi mai încolo câ&#355;i oameni au avut 
probleme de la el, cât despre costurile crescute în servicii medicale pe care asta le presupune, nimeni nu le
cuantific&#259;). Dar doctorii nu sunt singurii legislatori veleitari. Ai zice c&#259; trecerea de legi a devenit suprema
ambi&#355;ie, numai eu câte mâini de imbecili am strâns ale unora care îmi ziceau: sunt X - asocia&#355;ia mea e în
spatele legii care interzice efectul razelor gamma asupra anemonelor! E indispensabil s&#259; oprim aceast&#259;
diaree legal&#259;, s&#259; facem o comisie de ra&#355;ionalizat legisla&#355;ia, ca în Anglia, care s&#259; ia totul la
mân&#259; &#351;i s&#259; anuleze ce s-o putea anula. Iar restul s&#259; se aplice în sfâr&#351;it.  
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